Schaan (Lihtenštajn), 3. junij 2015
Sporočilo za javnost ob začetku mednarodnega projekta Youth Alpine Express

Mladi preizkušajo nove življenjske sloge
Pot za Youth Alpine Express je prosta! Ta teden se s potovanjem na svetovno razstavo Expo
začenja novi projekt za mlade, ki bo potekal pod okriljem Mednarodne komisije za varstvo Alp
(CIPRA). Skupina mladih iz vseh alpskih držav bo v naslednjih dveh letih v praksi preizkusila
trajnostne načine življenja in tako v politiko vnesla svoje izkušnje, spoznanja in priporočila.
Vsak uspešen dan bo vreden sto točk, se glasi slogan skupine mladih, ki bodo sodelovali pri alpskem
projektu Youth Alpine Express. Točke bodo podeljene za vsako opravljeno aktivnost, kot so
prehranjevanje, potovanje, uporaba prhe itd., pa tudi za vsak izdelek, npr. zrezek, jabolko,
računalniško igro na mobilnem telefonu. Višja bo raven emisij CO2, več bo točk. Kot je predvideno,
bodo mladi skupaj potovali na kraj dogodkov, pomembnih za Alpe, pri tem pa ne bi smeli porabiti več
kot sto točk na dan. V prvi etapi potovanja bodo tako obiskali Svetovno razstavo v Milanu in ob tej
priložnosti ministre za kmetijstvo kakor tudi okoljske ministre iz alpskih držav nemškega jezikovnega
prostora podrobneje seznanili s svojimi željami in izkušnjami.
Okoljsko ozaveščena potovanja ustvarjajo nove priložnosti
Ključ za učinkovito varstvo podnebja je trajnostna mobilnost. Odločitev o tem, katero obliko prevoza
na delovno mesto, v šolo ali na počitnice bomo izbrali, pomembno določa naš osebni ogljični odtis.
Udeleženci projekta Youth Alpine Express se bodo na pot odpravili iz domačega kraja in do skupne
destinacije opravili štiri etape. Okoljsko in podnebno ozaveščeni način potovanja z avtobusom, vlakom
ali kolesom bo prava pustolovska dogodivščina, omogočil bo srečanja in spoznavanje pokrajine,
udeležencem pa bo čas ostal tudi za osebna zanimanja, kot je denimo branje knjig. Na prvi etapi bodo
mladi obiskovalcem svetovne razstave in nekaterim ministrom alpskih držav v Milanu pojasnili, kako je
mogoče v praksi uresničevati trajnostne življenjske sloge.
Jesti zdravo in kakovostno hrano

Letošnja svetovna razstava v Milanu poteka pod sloganom Hrana za planet, energija za življenje –
osrednja tema je hrana. Sodelujoči pri projektu Youth Alpine Express se bodo tako na svojem
potovanju soočali tudi z vprašanjem, kakšno vlogo ima hrana pri varstvu podnebja. Svoje odgovore,

vtise in izkušnje bodo predstavili na spletni strani projekta, kjer bo na voljo tudi spletni kalkulator
Uspešen dan je vreden sto točk, s katerim bo mogoče izračunati porabo emisij CO2.
Pričujoče sporočilo in fotografije, primerne za tiskanje, so na voljo na: http://www.cipra.org/sl/zamedije/sporocilo-za-medije

Za vprašanja vam je na voljo:

Nicoletta Piersantelli, vodja projekta Mladi, CIPRA International, tel. +423 237 53 10,
nicoletta.piersantelli@cipra.org.
Youth Alpine Express
Tehnološke inovacije same ne morejo biti zadosten ukrep za rešitev problematike zmanjšanja emisij
CO2. Svoj način življenja bodo morali spremeniti tudi prebivalci in obiskovalci Alp. Projekt Youth Alpine
Express vidi v takih spremembah priložnost za izboljšanje kakovosti življenja, zato je njegov cilj
spodbujanje mladih iz vseh alpskih držav k izkustvenemu doživljanju in preizkušanju novih oblik
mobilnosti – podnebju prijazni, okoljsko ozaveščeni in premišljeni načini potovanja bodo tako sami
postali pustolovščina in obenem ustvarjali nove priložnosti.
Potovanje mladih na Svetovno razstavo v Milano je ena od štirih etap projekta Youth Alpine Express.
Naslednja cilja sta Ruggell v Lihtenštajnu, kjer se bo 25. in 26. septembra 2015 CIPRA na svoji letni
strokovni konferenci spraševala o okoliščinah za nastanek družbenih sprememb, in Bassano del
Grappa v Italiji, kjer bo marca 2016 zasedal Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC). Zadnja
etapa projekta Youth Alpine Express bo Alpski teden, ki ga bodo oktobra 2016 organizirale večje
alpske mreže in organizacije skupaj z nemškim in bavarskim okoljskim ministrstvom.
Youth Alpine Express je projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), pri njem pa kot
projektni partnerji sodelujejo tudi društvo Alpsko mesto leta ter njegovi članici Idrija/SI in Belluno/I,
švicarska regija Val Poschiavo in občina Werfenweng/A. Projekt sta finančno podprla nemško Zvezno
ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev ter program Evropske unije Erasmus+,
strokovna podpora projektu je zagotovljena v okviru Uspešen dan je vreden sto točk.
www.youthalpineexpress.eu, www.facebook.com/youthalpineexpress

CIPRA – raznolika in pestra
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in
regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Zastopa več kot sto društev in organizacij. CIPRA se
zavzema za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno
raznovrstnosti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru. www.cipra.org

